
האי הירוק המשלב ניחוחות ים תיכוניים ואצילות אירופאית
כולל הפלגה לצפון יוון ,טיולים ביוון ההררית, שייט למערות הכחולות, טברנות והרבה שמח!

ביקור בפקולטה ללימודי הנדסה ביואנינה.    •
ביקור מקצועי במתחם הסכר ההידרואלקטרי   •

על נהר קאלמס
שייט למערות הכחולות  •
כניסה למנזר במטאורה.  •

 יום אחד תתעוררו
ביוון

לשכת המהנדסים 
אל אוצרותיה החבויים של יוון

האי קורפו וביוון ההררית

הפלגה במעבורת ליבשת וטיול בעיר יואנינה   •
בירת מחוז אפירוס. 

בילוי וארוחת ערב בטברנה אוטנטית מלווה   •
במוסיקה חיה.

המחיר לאדם בחדר זוגי | מלונות מדרגה ראשונה | לקבוצה בת 40 נוסעים | 
תוספת לאדם בחדר ליחיד 245�

8 ימים, 7 לילות | יציאה 13-20 יוני

מחיר נלווהמחיר חבר מועדון שחרמחיר חבר לשכה

�1345�1395�1445



Corfu יום 1: תל אביב, קורפו

מפגש בנתב"ג, טיסה ישירה אל האי הירוק קורפו. עם הנחיתה ולאחר 
התארגנות העברה אל המלון,

בדרך נעצור בעיירה קנוני )Kanoni( לתצפית מרהיבה אל עבר שני איים 
קטנטנים, אחד הוא אי שמחובר בגשר ליבשה  ובו מנזר והשני הוא אי 
עתיק  מנזר  שוכן  בו  גודלו  משום  כך  המכונה   )Pontikonisi( העכבר 

מהמאה ה-13. התארגנות וקבלת חדרים , ארוחת ערב ולינה בקורפו.

סירות  שייט  ונופים,  מצוקים  פלאוקסטריצה,   :2 יום 
.)Paleokosrisa( למערות הכחולות

האי,   של  המערבי  בחלקו  קסום  טיול  ליום  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
ניסע בדרך פתלתלה בינות עצי אורן , ברושים ומטעי זית ושקד כשלפתע 
, אזור המתהדר  נופו המרהיב של מפרץ פלאוקסטריצה  יתגלה לפנינו 
ויוצרים  המים  מתוך  שמזדקרים  גיר  וסלעי  איזמרגד  מפרצי  בשלושה 
לגונות מרהיבות ביופיין.  נעצור לביקור במנזר האורתודוכסי מהמאה ה 
13  "המקנן" באחד ממצוקי הגיר ממנו נשקף נוף מרהיב אל " ספינתו של 
אודיסאוס" שלפי המסורת המקומית הפכה לנציב אבן. נבקר בכנסייה 
נוכל לקנות משמן הזית  בגנים היפים המקיפים את המנזר שם  ונטייל 

המשובח אותו מייצרים הנזירים.
המפרצים  בין  קטנות  מנוע  בסירות  ונשוט  המפרצים  אחד  אל  נרד 
ידועות  המערות  באי,  היפים  הטבע  מאתרי  אחד  הכחולות  והמערות 
השמש  קרני  מהחזרת  כתוצאה  המשתקפים  הטורקיז  גווני  בשלל 
הכפר  אל  מעלה  נטפס  השייט  תום  עם  המערה.  ממיקום  המושפעים 
המסורתי לאקונס )Lakones( שנבנה במאה ה-17 ובו בתי אבן ציוריים, 

שם נערוך הפסקת צהרים.נעלה לנקודת התצפית היפה ביותר באי – 
מצוירת  נוף  תמונת  לפנינו  תתגלה  שם   )Bella Vista( ויסטה"  "בלה 
פליאוקסטריצה  את  הים היוני, מפרצי  הירוקים המנקדים  האיים  של  
והיבשת.  משם נמשיך אל אזור הכפר מקארדס )Makrades( שם נלמד 
צהרים  הפסקת  נערוך   , לאי  האופיינים  התיבול  בעשבי  השימוש  על 
ונחזור אל מלוננו דרך הכביש הנופי הסובב את מזרח האי. ארוחת ערב 

ולינה בקורפו.

יום 3: הפלגה במעבורת ויום טיול בבירת מחוז אפירוס 
Ioanina העיר יואנינה

לאחר ארוחת הבוקר ניסע אל נמל קרקירה ומשם נפליג על גבי המעבורת 
אל יוון היבשתית , עם הגיענו אל נמל איגומיניצה )Igoumenitsa( ניסע 
אל יואנינה בירתה של מחוז אפירוס ההררי . העיר יושבת על גדות אגם 
ויש בה סיפור של קהילה יהודית עתיקה ונכחדת. נבקר בעיר העתיקה 
המבוצרת, אתר מורשת  עולמית של אונסק"ו , מעליה מרחפים מיתוסים 
רבים בדמול מסגדים, כנסיות ,בית כנסת וסיפורים מסתוריים המשתקפים 

באגם היפיפה. נבקר בבית הכנסת היהודי ונשמע את סיפור הקהילה. 
שלא  מוצא  ללא  אגם  של  ייחודית  טבע  לתופעת  ונתוודע  לאגם  נסור 
עולה על גדותיו. נותיר גם זמן לטיולים עצמאיים בטיילת המשופעת בעצי 
דולב עתיקים ולקניות בין חנויות הבוטיק האפנתיות והדוכנים העמוסים 

לעייפה בעבודות יד אוטנטיות. ארוחת ערב ולינה ביואנינה.

יום 4: ביקור מקצועי בפקולטה ללימודי הנדסה, ערוץ 
 Vikos Gorge &( הזגוריה–יואנינה   וכפרי  הויקוס 

.)Zagoria

יואנינה נחשבת לעיר האוניברסיטאות הגדולה ביורת ביוון , בשעת בוקר 
נערוך ביקור בפקולטה ללימודי הנדסה 

עם  פסטורליים.  כפריים  ונופים  טבע  יום של  של  ליום  נצא  מכן  לאחר 
בוקר נצא בדרכנו צפונה לחבל זגוריה. 

זגוריה הוא אחד האזורים היפים באירופה בזכות נוף שעיצבו קרחונים. 
אל  תצפיות  ונערוך  רגלית  נטייל  כפרים,  במספר  נעצור  היום  במהלך 
נופים מרהיבים , נראה את דרך חייהם של הכפריים ההרריים , הלבוש, 

התוצרת והמזון המקומי.
  )Monodendri( מונודנדרי   הכפר  של  המרכזית  בכיכר  נעצור  תחילה 
משם נרד רגלית במסלול הליכה המוביל אל " מרפסת ויקום " תצפית 

נהדרת אל נוף ערוץ הויקוס – הערוץ העמוק ביותר באירופה.
ונראה את  ונטייל ככל שיותיר הזמן בכפרים המקומיים  באזור  נמשיך 
הגשרים העתיקים מעל הערוץ וידומאטיס.  ארוחת ערב ולינה ביואנינה.

ההידרואלקטרי  הסכר  במתחם  מקצועי  ביקור   :5 יום 
על נהר קאלמס ל-kalama Dam Thesprotia, פראגה 

.)Praga(

נהר  של  הסכר  במתחם  מקצועי  לביקור  ניסע  הבוקר  ארוחת  לאחר 
, שם הנהר גזור מהמילה היוונית "שנאה" הוא  קאלמס במחוז אפירוס 
ביוון, שמו המודרני של  ביותר  והמסתוריים  אחד הנהרות המפורסמים 
הנהר הוא , River Acheron וגם הוא כמו נהרות רבים אחרים ביוון זורם 
באזורים שבין חבל אפירוס לחבל אבריטניה, ע" המיתולוגיה היוונית נהר 
הסטייקס היה הגבול שבין כדור הארץ והשאול, ע"פ המיתולוגיה טקסים 
רבים נערכו בנהר זה והסיפורים על האמונות והנסיבות מרובים. עם תום 
הביקור המקצועי ניסע לטייל באחת מהערים היפות ביותר ביוון אם לא 
היפה ביותר מבניהן , סודה של החבוי של יוון , העיר בנויה על חופי הים 
היוני, על בתיה וסמטאותיה הציורים והצבעוניים ,סיפורה של העיר החל 
במאה ה 11 אז הוקם המבצר על מצוק רם מעל לחופה של פראגה  כדי 
העיר  נכבשה   15 ה  במאה  הטורקים.  ומפלישת  הפיראטים  מפני  להגן 
על ידי הוונציאנים, השפעת הארכיטקטורה ניכרת בה עד היום , העיר 

מאופיינת בבתיה הצבעוניים המשווים לה נופח איטלקי. 
יופייה הפך אותה לאחת ממוקדי התיירות המבוקשים על ידי האירופאים. 

מצובו  במטאורה,   התלויים  המנזרים  יואנינה,   :6 יום 
 Meteora-  Metsovo

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לביקור באתר המתוייר ביותר ביוון כולה , אחד 
משבעת פלאי תבל המרהיבים ויש הטוענים שבין המרשימים בעולם !!   
לעיננו  יתגלו  לפתע  כאשר   )Thessalia( תסאליה  מחוז  במישור  ניסע 
לאגמים  עדות  הנראה  ככל  במידותיהם,  עצומים  טבעיים  אבן  מגדלי 
מנזרים  משובצים  ראשיהם  על  האזור,  את  שפקדו  אדירים  ושיטפונות 
הצוקים  בין  הליכה  ונשלב  המנזרים  באחד  נבקר  כתלויים.  הנדמים 

הנשגבים, נזכה לתצפיות ועצירות צילום בלתי נשכחות. 
 בתום הסיורים , ניסע אל הכפר ה"וולאכי/רומני" – מצובו. הכפר שונה 
במראהו מהכפרים באזור ומזכיר כפריים ממדינות צפוניות יותר ביבשת. 
נערוך הפסקת צהרים במצובו , נותיר זמן לארוחת צהרים בכפר הציורי 
ולטעימה של מטעמים ותוצרת מקומית שאין להשיג במקומות אחרים. 

ארוחת ערב ולינה ביואנינה.

יום 7 : גסטרונומיה קורפואית וטעימות, בילוי וארוחת 
ערב בטברנה אוטנטית.

לאחר ארוחת הבוקר ניסע אל איגומיניצה משם נפליג חזרה אל קורפו 
 , האוטנטיים  בכפרים  המקומיים  חיי  אל  להתוודע  נצא  הגעתנו  עם   ,
של  משולב  Lazaris Distillery,מתחם  במתחם  נעצור  הסיור  במסגרת 
סיני(  תפוז   ( המיוצר מקומקווט  הליקר המקומי  ליצור משקה  מזקקה 

המשמר את אחת המסורת גסטרונומיות של האי בתשוקה. 
במקום  המשובח,  הקורפואי  האוזו  יצור  תהליך  על  מקרוב  נלמד  עוד 
פועלת אף קונדיטוריה משובחת וחנות לממכר מוצרים ייחודיים. היוונים 

מסלול הטיול

https://engineering.uoi.gr/en/


האירופי;  הים התיכון  באזור  זית  עצי  היו האנשים הראשונים שטיפחו 
פי  על  פיניקים.  סוחרים  ידי  על  או  יוונים  מתיישבים  ידי  על  הובאו  הם 
הזית  ועץ  באתונה  הזית  עץ  של  מקורו  העתיקה  היוונית  המיתולוגיה 

הראשון נטע על ידי פאלאס אתנה באקרופוליס.

ממיטב  ערב  וארוחת  לבילוי  נצא  התרעננות  ולאחר  במלוננו  נתמקם 
חיה  יוונית  מוסיקה  בלווית  אוטנטית  בטברנה  היווני/קורפואי  המטבח 

כולל הופעת פולקלור.

יום 8: סיור בעיר העתיקה, Kerkira, טיסה לתל אביב.

בעיר  סיור  נערוך  מכן  לאחר   , טיול  ליום  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
העתיקה של קורפו הנקראת קרקירה אשר הוכתרה לפני מספר שנים 
כאתר שימור של אונסק"ו. נהלך בין סמטאות האבן , הרחובות הצרים, 
הגנים הנסתרים מהעין, הכיכרות הזעירות , שיחי הבוגנוויליה הסגלגלים 

המקשטים בתים ישנים הבנויים בסגנון  איטלקי- וונציאני זכר לשלטון 
הוונציאני אשר שלט שנים רבות באי. 

של  העצוב  סיפורה  את  ונשמע  העתיק  הכנסת  בבית  נבקר  היתר  בין 
הקהילה היהודית עתיקת היומין  אשר רובה ככולה הושמדה בשואה.

יינתן זמן חופשי לשיטוט וקניות בין חנויות הבוטיק האפנתיות והדוכנים 
העמוסים לעייפה בעבודות יד אוטנטיות.

ככל שיותיר הזמן ולפני הגעתנו לשדה התעופה נעצור לקניות במתחם 
הקניות הידוע ג'מבו.

ניפרד מקורפו ומיוון ונטוס חזרה אל תל אביב.

תכנית הסמינר – הינה תכנית עקרונית, 
חברת קאמינוס תעשה ככל שביכולתה להבטיח 

את הצלחת הטיול וביקור בכל האתרים המפורטים 
בתוכנית. 

ימי הסמינר וסדר הביקורים יכול להשתנות 
לפי צרכי המדריך והמסלול.

מחיר הטיול כולל
)נכון  וביטחון  נמל  מיסי  כולל  קורפו  לאי  ישירות  שכר  טיסות   ✔

לדצמבר 2022(. 

מלון מדרגה ראשונה  באי קורפו , ביואנינה מלון מדרגת 5 כוכבים.   ✔
)ראה פירוט(.

כלכלה: חצי פנסיון.  ✔
העברות, סיורים מקצועיים וביקורים באטרקציות כולל דמי כניסה   ✔

כמפורט בתכנית הטיול.

אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכניות הטיול והעברות.  ✔
שייט למערות הכחולות.  ✔

הפלגה במעבורת ליבשת וטיול בעיר יואנינה בירת מחוז אפירוס.  ✔
בילוי וארוחת ערב בטברנה אוטנטית מלווה במוסיקה חיה.  ✔

כניסה למנזר במטאורה.  ✔

מדריך ישראלי מקצועי מומחה ליוון.  ✔
תשר לנותני השירותים המקומיים )למעט סבלות( .  ✔

המחיר אינו כולל
ביטוח רפואי/בריאות – כבודה והוצאות אישיות  ✖

ארוחות נוספות ושתייה בארוחות  ✖
כל מה שלא כתוב בתוכנית ו"במחיר כולל"  ✖

דמי סבלות או הוצאות אישיות   ✖
תשר למדריך הישראלי )5$ ליום לנוסע(  ✖

פרטי טיסה

מספר נחיתה מספר המראה מספר טיסה חברת תעופה יעד נחיתה יעד המראה
12:10 09:30 6H533 ישראייר קורפו תל אביב הלוך

15:35 13:10 6H534 ישראייר תל אביב קורפו חזור



בתי מלון מוצעים )או דומים(
Epirus Palace Hotel & Spa 5*****
https://www.epiruspalace.gr

Ariti Hotel Corfu  4****
https://aritihotelcorfu.hotelbrain.com/

 Epirus Palace Congress( מלון אפירוס פאלאס קונגרס אנד ספא הוטל
והנופשים  Spa Hotel &(, מציע את הבחירה האידיאלית עבור המטיילים 

באזור יואנינה. 
מלון אפירוס פאלאס קונגרס אנד ספא הינו מלון מפואר, במרחק של 10 
מהכבישים  קצר  ובמרחק   )Joannina( יואנינה  העיר  ממרכז  בלבד  דקות 

המהירים המקשרים בין יואנינה לשאר חלקי יוון ולכן הוא נמצא
 במיקום אידיאלי ליציאה לטיולים באזור יוון ההררית . במלון טרקלין מסוגנן, 
ובר  אוכל  אזורי  כנסים משופצים,  אולמות  וסוויטות,  194 חדרים מפוארים 
ייחודיים, חדר משחקים חדשני, ספא מפתה, בריכת השחייה הגדולה ביותר 

  fiber optic WI-FI ,ביואנינה

של  שטח  פני  על  המשתרע  בגן  מוקף   )Ariti Grand Hotel( אריטי  מלון 
4,000 מ"ר, ונהנה ממיקום מרכזי באזור קאנוני )Kanoni(, במרחק של 3.5 
ק"מ בלבד מהעיר קורפו )Corfu Town(. הוא כולל מסעדה ובריכת שחיה 

עם אזור לילדים, ומציע גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי בכל האזורים.
מלון מציע חדרים ממוזגים עם חדר רחצה פרטי, טלפון בחיוג ישיר, טלוויזיה, 

מקרר ומרפסת עם נוף ללגונה, לגן, לעיר או ליער.
המלון מציע בר ראשי ובר לצד הבריכה, וכן חניה. אזור הטרקלין של המלון 
נפתח לטרסה מרווחת ממנה נשקפים נופים עוצרי נשימה של הלגונה, נמל 

התעופה וחלק מהעיר קורפו.
שנמצא  ולקזינו,  הסמוכים  הטניס  למגרשי  מהירה  מגישה  ליהנות  תוכלו 
תוכלו  מהמלון  בלבד  מטרים   200 של  במרחק  ק"מ.  שלושה  של  מרחק 
הבינלאומי  התעופה  ונמל  וספא,  כושר  חדר  כגון  נוספים  מתקנים  למצוא 
של קורפו )Corfu International Airport( ממוקם במרחק של ק"מ אחד 

מהמלון.

https://www.epiruspalace.gr
https://aritihotelcorfu.hotelbrain.com/ 

